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REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
OPĆINA MEDULIN 
Općinsko vijeće 
 
KLASA: 021-05/16-01/0006 
URBROJ:2168/02-01/4-16-23 
Medulin, 17.10.2016.             

 
 Općinsko vijeće Općine Medulin 

- svim vijećnicima -   
 
 
 
Na temelju članka 81. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Medulin (Službene novine broj 2/13 i 
5/13) sazivam: 
 
 

29. sjednicu Općinskog vijeća Općine Medulin 
za četvrtak, 27.listopada 2016.godine u 19,00 sati 

u Medulinu,  Centar 223, u prostoriji općinske vijećnice 
 
 
Za sjednicu se predlaže  sljedeći:  
 

DNEVNI RED 
 

1. Aktualni sat 
2. Donošenje zaključka o usvajanju zapisnika sa 28.sjednice Općinskog vijeća Općine Medulin 
3. Donošenje odluke o donošenju urbanističkog plana uređenja zone ugostiteljsko turističke 

namjene KRASE 
4. Donošenje odluke o izradi izmjena i dopuna UPU Medulin građevinsko područje naselja 
5. Donošenje odluke o  usvajanju programa rada Savjeta mladih Općine Medulin za 2017.godinu 
6. Donošenje rješenja o razrješenju zamjenice predsjednika Općinskog vijeća Općine Medulin 

Divne Radolović Rosanda i izboru  Matije Medica na navedenu funkciju  
7. Donošenje rješenja o razrješenju predsjednice Odbora za kulturu Divne Radolović Rosanda i 

izboru Mirne Leverić na navedenu funkciju  
8. Donošenje rješenja o razrješenju predsjednice Komisije za izbor i imenovanje Divne 

Radolović Rosanda i izboru Verice Vidmar na navedenu funkciju 
9. Donošenje rješenja o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Medulin 
10. Donošenje odluke o zaduženju Općine Medulin 
11. Donošenje odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje i jamstvo tvrtki Albanež d.o.o. 
12. Donošenje Pravilnika o metodologiji i rokovima za utvrđivanje programa javnih potreba u 

sportu 
13. Donošenje zaključka o prihvaćanju informacije o izvještaju o poslovanju trgovačkog društva 

Buža d.o.o. za 2015.godinu 
14. Donošenje zaključka o prihvaćanju informacije o izvještaju o poslovanju Dječjeg vrtića Medulin 

za 2015.godinu 
15. Donošenje zaključka o prihvaćanju informacije o izvještaju o poslovanju Javne ustanove 

Kamenjak za 2015.godinu 
16. Donošenje zaključka o prihvaćanju informacije o izvještaju o poslovanju trgovačkog društva 

Med eko servis d.o.o. Pomer za 2015.godinu 
17. Donošenje zaključka o prihvaćanju informacije o izvještaju o poslovanju trgovačkog društva 

Albanež d.o.o. Pomer za 2015.godinu 
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18. Donošenje odluke o davanju suglasnosti na izvješće o radu Javne vatrogasne postrojbe Pula 
te na izvješće o radu Upravnog vijeća JVP Pula za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. 

19. Donošenje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Medulin za razdoblje 
siječanj – lipanj 2016. 

20. Donošenje odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine 
Medulin 

 
 
Poziv za sjednicu i materijali za odlučivanje dostupni su za preuzimanje putem web stranice Općine 
Medulin:www.medulin.hr/sjednice  
 
  
 
 

 
Općinsko vijeće Općine Medulin  

Predsjednik  
Marko Zlatić, v.r. 

 


